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Zadeva: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja
prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2

Spoštovane ravnateljice, ravnatelji in direktorji,
obveščamo vas, da je Vlada RS na dopisni seji dne 16. 9. 2021 sprejela Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za
zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 149/2021
https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021149.pdf
.
Odlok začne veljati, 18. septembra 2021. V nadaljevanju povzemamo bistvene novosti sprememb
odloka.
SAMOIZOLACIJA OSEBE S POZITIVNIM TESTOM HAG
Oseba, ki imela pozitiven rezultat na testu HAG in jo zdravnik napoti na potrditev s testom PCR,
se mora po novem udeležiti testiranja s testom PCR, se umakniti v samoizolacijo in upoštevati
druga navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
IZJEME PRI IZPONJEVANJU POGOJA PCT
Vlada RS je tudi razširila seznam izjem, kjer ni treba izpolnjevati pogoja PCT. Izjeme so:
1) osebe, ki so mlajše od 15 let, in osebam, ki so vključene v storitev vodenja, varstva
in zaposlitev pod posebnimi pogoji,
2) osebe, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec, 1., 2., ali 3. razred
osnovne šole, glasbeno šolo do vključno 2. razreda, v osnovno šolo s prilagojenim
programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi
potrebami, varstveno delovne centre, centre za usposabljanje, delo in varstvo ter
dnevne centre domov za starejše občane,
3) osebe, ki k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka do dopolnjenega
15. leta oziroma odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase,
4) učenci in dijaki pri prevozu z javnim potniškim prometom,
5) uporabniki zdravstvenih storitev, če gre za cepljenje proti COVID-19 ali testiranje na
prisotnost virusa SARS-CoV-2,

6) uporabniki poštnih storitev, če gre za prevzem pošiljk, ki jih je treba osebno prevzeti,
ker bi zaradi neprevzema nastale pravne posledice.
Prav tako omejitve ne veljajo v primerih nujne oskrbe z osnovnimi življenjskimi izdelki in
potrebščinami, zagotavljanja javnega reda in miru, varnosti in obrambe, nujnih zdravstvenih
storitev, nujnih postopkov socialne in družinske problematike ter nujne osebne asistence, zaščite
in reševanja ter za osebe, ki opravljajo naloge v sektorju mednarodnega prevoza in Republiko
Slovenijo zapustijo v 12 urah po prehodu meje, za oskrbo na bencinskih servisih.
POGOJ PC V DRŽAVNI UPRAVI
Zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja države in preprečitve ponovnega izbruha in širjenja
COVID-19, se za zaposlene v organih državne uprave (ministrstva, organi v sestavi ministrstev,
vladne službe in upravne enote) začasno določa tudi strožji pogoj, da morajo izpolnjevati pogoj
prebolevnosti ali cepljenja. V nasprotnem primeru ne morejo opravljati nalog na delovnem mestu,
v prostorih delodajalca oziroma pri drugem organu državne uprave.
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